Valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet - NIDAROS BISPEDØMME
(8.–)9. september 2019

Åpen folkekirke
1. AGNES SOFIE GJESET, f. 1986, Adjunkt, Fosnes
2. GRETE BÆKKEN MOLLAN, f. 1969, Seniorkonsulent, Steinkjer
3. ALEX RAMSTAD DØSVIK, f. 1994, Student, Ørland
4. IVAR SELMER-OLSEN, f. 1952, Pensjonist, Trondheim
5. SISSEL MØRREAUNET, f. 1955, Førstelektor, Trondheim
6. KEVIN HOEL TÅRNES, f. 1997, Befrakter, Trondheim
7. BJØRNAR FJELLHAUG, f. 1979, Rektor, Trondheim
8. OLAV BREMNES, f. 1958, Samhandlingssjef, Namsos
9. JON HØSØIEN, f. 1944, Pensjonist, Røros
10. PÅL SÆTHER EIDEN, f. 1969, Adjunkt, Vikna
11. BORGHILD HUSDAL BUHAUG, f. 1964, Rektor, Leksvik
12. INGRID MARIE HEIENE, f. 1990, Stipendiat, Trondheim
Inntil tre kandidater fra andre lister (skriv med STORE bokstaver)
FORNAVN ETTERNAVN

Det skal velges 7 representanter til bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Velg én av de godkjente valglistene. Valglistene er satt opp i prioritert rekkefølge.
Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Eventuelle kandidater som står øverst på listen med uthevet skrift, får et
stemmetillegg på 25% av personlig stemmetall. Andre kandidater på listen får én stemme hver hvis du ikke gjør endringer.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
- Gi tilleggsstemme til kandidater på denne listen
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et merke i ruten til venstre for navnet til
kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.
- Gi personstemme til kandidater fra andre lister
Du kan gi personstemme til inntil tre kandidater fra andre godkjente valglister. Det gjør du ved å føre opp kandidatnavnet i
feltet for kandidater fra andre lister. Bruk store bokstaver. Kandidaten får da én stemme.
Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.
Bruk blå/svart penn. Skriv tydelig.
Brett stemmeseddelen med teksten inn, så ingen kan se hva du har stemt.

